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Masker Jahitin merupakan masker dengan model yang melindungi

area mulut dan hidung dengan sempurna, mudah digunakan, dan

nyaman untuk bernafas. 

Model Ini adalah pengembangan dari pola Oslon Mask yang

didesain oleh tenaga medis professional ketika masker bedah dan

masker N95 menjadi langka dan tidak tersedia. Masker ini

dirancang agar pengguna tetap nyaman namun terlindungi. Desain

headloop sangat cocok digunakan untuk siapapun bagi yang

berhijab maupun non-hijab, nyaman untuk digunakan sepanjang

hari karena tidak menimbulkan rasa pusing. 

Sesuai dengan standar nasional, masker terdiri dari 3 lapisan, 2 kain

katun dan terdapat ruang di dalam masker agar penggunanya

dapat memasukkan tissue sebagai lapisan tambahan.

Masker ini telah digunakan oleh tenaga medis dan masyarakat di

berbagai instansi, rumah sakit, maupun klinik di Indonesia. Selain

tidak membutuhkan banyak bahan, cara pembuatannya pun

mudah sehingga bisa mudah diadaptasi.



Masker wajah hanya akan
efektif ketika:

Memiliki Filter

Tidak kendur dan

digunakan dengan baik

Mudah untuk bernafas

Tidak dilepaskan ketika

ada orang lain



Masker Wajah akan memberikan
perlindungan yang salah ketika:

!
Tangan yang tidak terjaga

kebersihannya dan menyentuh

masker secara langsung

!
Bahan masker yang digunakan

tidak sesuai dengan standar

!
Cara pembersihan masker

yang tidak sesuai dengan

anjuran



!

Cuci tangan dengan sabun sebelum
menyentuh masker, dan pastikan
masker yang digunakan dalam
keadaan bersih setelah dicuci

01

Ganti masker 5 jam sekali / ketika
masker sudah dalam keadaan
basah

02

Masker harus menutup bagian
kanan kiri wajah, hidung atas dan
juga dagu

03

Cara menggunakan
masker kain dengan benar



!

Breathable (Memudahkan bernafas)
sehingga nyaman digunakan
seharian

01

Memiliki penyaringan / filter yang
cukup02

Mudah untuk dicuci kembali03

Bahan yang paling sesuai untuk
digunakan menjadi masker
adalah kain katun



!

Cara mencuci masker dengan benar

Rendam masker kedalam sabun

selama 15 menit

 Cuci menggunakan tangan

yang bersih selama 30 detik

Keringkan dengan sinar

matahari

Setrika masker sebelum masker

digunakan dengan panas yang

cukup

1.

2.

3.

4.



A L A T  &  B A H A N

Gunting

Kit Masker Jahitin (Pola, Masker,

Kain, Benang, Karet)

Meteran/alat ukur

Jarum pentul

Penggaris lurus

Mesin jahit

Kapur jahit/alat penanda lainnya

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



POLA MASKER



POLA MASKER



Potong pola pada kertas yang ada di dalam

masker kit, lipat kain mejadi 2 bagian kemudian

letakkan pola di atasnya, gunakan jarum pentul

agar kain tidak bergeser.

L A N G K A H - L A N G K A H :

 
1.



2. Jiplak semua pola masker pada kain yang

tersedia, 1 meter kain biasanya dapat

menghasilkan 9-10 buah masker.



Dua pecahan pola masker depan

Dua pecahan pola masker belakang

Dua pecahan pola tali bawah, ukuran mentah 35cm

x 3cm, sedangkan ukuran jadinya 33cm x 1cm

Tali bagian atas, ukuran mentah 31cm x 3cm,

sedangkan ukuran jadinya 29cm x 1 cm. Hanya

butuh satu tali saja

Karet elastis, ukuran mentah 6cm sedangkan ukuran

jadi 2,5cm

3. Untuk keperluan menjahit 1 buah masker, pola yang

dibutuhkan yaitu:



4. Jahit bagian lengkung masker depan dan

belakang dengan kampuh 1/2 cm

5. Tindas pinggir bagian tengah masker depan  



6. Ambil sisi masker sepanjang 2cm (lihat gambar)

kemudian lipat dan jahit. Lebar jahitan sisi masker

harus sama yaitu 1,5cm 

7. Satukan potongan masker sisi depan dan sisi

belakang dengan menjahit sisi atas dan sisi bawah

, lebar kampuh ½ cm. Lalu balik masker



8. Untuk menjahit tali atas masker diperlukan karet

12cm yang akan dijahit pada dua sisi tali atas

masinng-masing 6cm

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Untuk menjahit tali bawah diperlukan kain (35cm

x 3 cm) dengan ujung kampuh tali sembunyi agar

tidak bertiras, hasil jadi tali bagian bawah selebar

1 cm sebanyak 2 buah



10. Jahit tali atas pada masker dengan menindas

karet elastis pada ujung masker, perhatikan tindasan

berbentuk kotak (lihat ujung karet) perhatikan

tindasan berbentuk kotak (lihat ujung karet),

dilanjutkan menindas pinggir selebar (2mm) 



11. Jahit tali bawah dengan cara yang sama yaitu

menindas tali pada ujung masker kanan dan kiri

dilanjutkan menindas pinggir masker



12. Langkah terakhir adalah finishing, bersihkan sisa

benang pada masker menggunakan gunting 



12. Kemas masker dan jangan lupa untuk

memberikan petunjuk perawatan masker kepada

pembeli berupa tulisan tercetak agar pembeli

mengetahui cara penggunaan dan perawatan

masker kain



SE LAMAT

MENCOBA !


